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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din 
localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș 

 
    Având în vedere prevederile: 

-Referatului de aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și 
trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș înregistrată sub nr.2092 / 23.08.2019 
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai 
înregistrată sub nr.2093 / 23.08.2019 
-Art. 44 alin. 1 din Legea privind Finanțele Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările și completările 
ulterioare   
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 
- art. 139, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
-Art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
-Art. 129 alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
În temeiul: 
- Art. 129 alin. (4) lit. d) şi art. 196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;   
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1.  Se  aprobă  indicatorii  tehnico  –  economici  ai  lucrărilor  de  reparații  și  întreținere  șanțuri  și  trotuare  din 

localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș  astfel: 

Lucrare  Indicator tehnic  Indicator economic 

Realizare trouar  800 mp  132.338,21 lei cu TVA 

Realizare șanț  600 ml  86.763,83 lei cu TVA 

TOTAL LUCRARE 219.102,04 lei cu TVA

 
Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei ȘINCAI şi compartimentul 

financiar contabil al Comunei Şincai. 
Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei ȘINCAI, în termenul prevăzut de lege, 

primarului  comunei ȘINCAI şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş. 
 
 
 

                                                                                                                                         Primar        
                                                                                                                          Grigore HUZA 

                                  
Avizat pentru legalitate        
         Secretar, 
Suciu Ludovica Emilia 
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Referat de aprobare 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere 
șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș 

 
Stimați consilieri, 
 
  Asigurarea scurgerii apelor este o problemă esențială în localitatea ȘINCAI, la momentul actual șanțurile și 
trotuarele de pe amplasamentele descrise  în Memoriul atașat prezentei Note de  fundamentare aflându‐se  într‐o 
continuă stare de degradare,  în unele  locuri fiind colmatate sau practic inexistente. Există sectoare de drum unde 
inexistența șanțurilor a condus la infiltrarea apei în carosabil, săpând aproape de fundația drumului. 
  În prezent  trotuarele propuse pentru amenajare  sunt  realizate din dale de beton deteriorate  cu  lățimea 
existentă între 0,5 – 1 ml. 

Asigurarea scurgerii apelor se realizează prin intermediul unor șanțuri din pământ, pe alocuri colmatate. 
Traseul propus se suprapune peste cel existent și este format din succesiuni de aliniamente și curbe. 
S‐a urmărit în totalitate traseul existent pentru evitarea lucrărilor de terasamente suplimentare. 
‐ lățimea platformei trotuarelor ‐ 1,10 m; 
‐ lățimea părții carosabile a trotuarelor ‐ 1,00 m; 
‐ panta transversală a trotuarelor ‐ 1,50 %; 
La realizarea lucrărilor se va ține cont de realizarea scurgerii apelor prin adoptarea celor mai optime soluții 

în acest scop, cât și de poziția rețelelor aeriene și subterane existente. 
 
Sistemul rutier propus pentru trotuar este următorul: 

 Strat de fundație din balast de 20 cm grosime 

 Strat suport din nisip de 5 cm grosime (după compactare) 

 Strat de uzură din pavaj executat din dale prefabricate de beton (autoblocante – dublu T) de 6 cm grosime 

 Încadrare strat de uzură din pavaj cu borduri prefabricate de beton 5 cm grosime  
Principalele lucrări de intervenții sunt: 

 Se va executa desfacerea trotuarelor existente  

 Se va executa săpătură de cca. 30 cm 

 Se va executa fundația de balast de 20 cm grosime 

 Se va așeza un pat de nisip de 5 cm grosime (după compactare) 

 Se va executa pavajul din dale prefabricate de beton (autoblocante – dublu T) de 6 cm grosime 

 Se  va  realiza  încadrarea  trotuarelor  cu  borduri  prefabricate  de  beton  5  x  25  cm  pe  toată  lungimea 
trotuarului (stânga / dreapta, după caz) 

Cantitățile estimate de lucrări necesare pentru realizarea unui mp de trotuar la condițiile descrise anterior 
sunt: 

 Desfacere trotuare existente – 1 mp (L*l) / (1,00*1,00) 

 Săpătură manuală – 0,3 mc / mp (L*l*h) / (1,00*1,00*0,30) 

 Fundație de balast 20 cm grosime – 0,2 mc / mp (L*l*h) / (1,00*1,00*0,20) 

 Pat de nisip 5 cm grosime după compactare – 0,07 mc / mp (L*l*h) / (1,00*1,00*0,07) 

 Pavaj autoblocant cu inchidere dubla, cu cant, 200x165x60 mm, gri – estimativ 30 buc / mp 



 borduri prefabricate de beton 5x20x100 cm – 4 buc / mp (stânga / dreapta) așezate pe fundație de beton 
10x20 cm 

Conform  Datelor  finale  din Memoriul  tehnico‐economic  justificativ  atașat  prezentei  indicatorii  tehnico‐
economici ai lucrărilor sunt: 

Lucrare  Indicator tehnic  Indicator economic 

Realizare trouar  800 mp  132.338,21 lei cu TVA 

Realizare șanț  600 ml 86.763,83 lei cu TVA

TOTAL LUCRARE 219.102,04 lei cu TVA

 
În vederea demarării lucrărilor de reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, este necesară 

aprobarea  indicatorilor  tehnico‐economici  stabiliți  conform datelor prezentate mai  sus  și  justificate  în memoriul 
atașat prezentei Note. 

 
 
Indicatorii tehnico – economici ai investiției sunt:  
 

Lucrare  Indicator tehnic Indicator economic

Realizare trouar  800 mp  132.338,21 lei cu TVA 

Realizare șanț  600 ml  86.763,83 lei cu TVA 

TOTAL LUCRARE 219.102,04 lei cu TVA

 
durata  estimată de  execuţie  a obiectivului de  investiţii: Maxim 3  luni de  la  emiterea ordinului de  începere  a 
lucrărilor 

 
sursa de finanțare: Bugetul local al Comunei Șincai  
   
 

Stimaţi consilieri, 
 

 
Vă prezint spre analiză şi aprobare, 

 
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de reparații și întreținere 

șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș 
 
 
 
 

Primar 
Grigore HUZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La Proiectul de H.CL. pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de 

reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea Șincai, comuna Șincai, Județul 
Mureș 

  
 
 
În conformitate cu prevederile 
-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
Administrația publică, republicată 
- art. 139, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
-Art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,  
-Art. 129 alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
Proiectul de hotărare propus de Primarul Comunei Şincai pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai lucrărilor de 
reparații și întreținere șanțuri și trotuare din localitatea 
Șincai, comuna Șincai, Județul Mureș a fost întocmit în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
   
                     Contabil, 
                           Dan Cristian ONAC 
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